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AULA 1: CONHECENDO MISSÕES NACIONAIS 

MISSÃO 

 

Nossa missão como agência missionária dos batistas brasileiros desde 1907 é: 

 

“Multiplicar discípulos” 

A missão define a nossa razão de existir. Ela é 

clara, simples e deve ser compreendida por 

todos que compõem a Junta de Missões 

Nacionais. Independentemente do nível 

hierárquico, todos devem saber o significado 

e a importância do seu trabalho para o cumprimento da missão. Nenhuma instituição 

sobrevive se perder o foco da sua missão.  

Segundo Peter F. Drucker em seu livro Administração de Organizações Sem Fins 

Lucrativos – Princípios e Práticas, pag. 4: “uma declaração de missão precisa ser 

operacional; caso contrário, não passa de boas intenções. Uma declaração de missão 

deve focalizar aquilo que a instituição tenta realmente realizar, de forma que cada um 

na organização possa dizer: Está é minha contribuição para a meta”. Ainda segundo 

Drucker, a missão deve refletir oportunidades, competências e compromisso, ou não 

conseguirá descrever sua meta, sua finalidade e seu teste finais. A missão define a 

estratégia e está define a estrutura. Jesus tinha uma missão: “Ele veio buscar e salvar o 

que estava perdido”. (Lucas 19:10). Ele nos deu uma missão: “Fazer discípulos...” 

(Mateus 28:18-20). No cumprimento da nossa missão trabalharemos fundamentados 

em cinco princípios bíblicos de multiplicação: 

 Oração 

 Evangelização discipuladora 

 Plantação de igrejas 

 Formação de líderes 

 Compaixão e graça. 



Esses cinco princípios são a base da visão da Igreja Multiplicadora e a estratégia de 

Missões Nacionais para cumprir a sua missão. 

 

“Prossegui sempre avante, porque ainda fica muitíssima terra para se possuir.” 

Último apelo de L. M. Bratcher (Executivo da JMN de jan/1926 – dez/1953) 

 

VISÃO 

 

Nossa Visão como agência missionária dos batistas brasileiros é: 

 

“Alcançar todos com o Evangelho” 

 

“Ele morreu por todos.” II Cor. 5:15; logo, todos devem ser alcançados. 

 

O sonho dos batistas brasileiros há mais de 100 anos é alcançar todas as pessoas em 

nossa pátria com o Evangelho do Senhor Jesus. São milhões de brasileiros que precisam 

ser evangelizados e discipulados. Não importa onde as pessoas estejam: no campo, na 

floresta, margens dos rios, cidades do interior, grandes centros urbanos, favelas, 

condomínios fechados, presídios, ruas, becos... temos que desenvolver estratégias para 

que todos sejam alcançados pelo evangelho que transforma. 

 

A nossa visão nos desafia todos os dias 

a desenvolver e empreender ações 

que alcancem o maior número de 

pessoas de maneira eficaz e eficiente. 

Se evangelizarmos e discipularmos 

todas as pessoas teremos uma 

multiplicação exponencial de 

discípulos em nossa pátria.  

 



“O trabalho de evangelização pátria é a obra fundamental e primária das nossas igrejas 

e congregações.” LMB 

Valores 

 

Somos o que pensamos e cremos. 

Nossas crenças definem os nossos 

objetivos, prioridades e 

comportamentos. Nossos valores e 

crenças sempre fundamentam 

nossas decisões, estratégias, planos, 

projetos, hábitos e estilo de vida. 

Uma organização sem valores e 

crenças não tem futuro. Eles são os 

pilares que dão sustentação à 

organização. Observá-los é prudente 

e sábio. Todos devem ser leais aos valores de Missões Nacionais.  

 

• Depender de Deus em tudo que fizermos. 

• Uma vida vale mais que o mundo inteiro. 

• Ética, transparência e integridade em todos os nossos atos. 

• Excelência em tudo que fizermos para a glória de Deus. 

• Família. 

• Fidelidade aos princípios e doutrinas batistas. 

• Implacáveis na eliminação de desperdícios. 

• Trabalho, ânimo, determinação e perseverança. 

• Jamais recuar no cumprimento da missão. Avançar sempre! 

• Unidade e cooperação. 

• Todos somos mobilizadores. 

• Paixão missionária: coração ardendo, brilho nos olhos. 

 

 



 

Pacto da Equipe 

 

Missão ...............................................................................“multiplicar discípulos” 

Sonho...............................................................“alcançar todos com o Evangelho” 

Principal estratégia........................................................“orar e confiar no Senhor” 

Objetivo...............................................................................“vidas transformadas” 

Compromisso ......................................................................... “servir com alegria” 

Padrão.............................................................“excelência para a glória de Deus” 

Lema..........................................................................................“avançar sempre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercício de Fixação 

 

1. Qual a missão desta agência missionária? 

a) (   ) Princípios e práticas 

b) (   ) Trabalho, ânimo e determinação 

c) (   ) Excelência para a glória de Deus 

d) (   ) Avançar sempre 

e) (   ) Multiplicar discípulos 

2. Qual a visão desta agência missionária? 

a) (   ) Compaixão e graça 

b) (   ) Alcançar todos com o evangelho 

c) (   ) Ética, transparência e integridade 

d) (   ) Oração 

e) (   ) Multiplicar discípulos 

3. Sobre os valores desta agência missionária, marque a alternativa incorreta: 

a) (   ) Jamais recuar no cumprimento da missão. Avançar sempre! 

b) (   ) Paixão missionária: coração ardendo, brilho nos olhos 

c) (   ) Todos somos mobilizadores 

d) (   ) Plantação de igrejas 

e) (   ) Unidade e cooperação 

 

 

 

 

 

 

 

 



AULA 2: Conhecendo o CIM 

 

O Cuidado Integral do Missionário (CIM) é uma unidade da Junta de Missões Nacionais 

que visa dar apoio e suporte intencional e estratégico aos missionários e suas família 

que enfrentam diversas dificuldades no campo. O programa se desenvolve a partir de 

ações preventivas e interventivas no intuito de apoiá-los nas dimensões da vida e nas 

fases do ministério.   

 

 

 

MISSÃO do CIM 

Pessoas aptas e saudáveis para multiplicar discípulos 

 

VISÃO do CIM 

Cuidar integralmente da equipe Missões Nacionais multiplicando a visão do cuidado 

integral na denominação 

 

DEFINIÇÃO  

O Cuidado Integral do Missionário é o apoio ao missionário e sua família no campo e 

na sede, em todo o período de seu ministério e em todas as dimensões de sua vida. 

Com o suporte preventivo e interventivo da agência missionária, da Igreja enviadora e 

de parceiros ou voluntários estratégicos. Conscientizando todos à pratica do 

autocuidado e do cuidado mútuo para que cumpram o ministério de forma apta e 

saudável na missão de multiplicar discípulos. 

 



Valores 

 

 Suficiência das Escrituras  Empatia 

 Pastoreio  Integridade 

 Ética  Piedade 

 Sigilo   Família saudável 

 Confiabilidade  Saúde espiritual, emocional e física 

 Intencionalidade  Mordomia nas finanças 

 Ambiente de Confiança  Desenvolvimento pessoal e familiar 

 Cuidado Mútuo  Relacionamento discipulador 

 

Nosso objetivo é de acompanhar os missionários e suas famílias em toda a sua trajetória 

em Missões Nacionais. Sabemos que em cada fase desse processo há situações e crises 

diferenciadas onde o missionário encontra-se distante de informações contextualizadas 

capazes de solucionar ou amenizar o problema vivenciado. 

A Junta de Missões Nacionais tem a missão de “Multiplicar discípulos”, portanto o 

Cuidado Integral do Missionário foi implantado no intuito de oferecer suporte aos 

missionários e fortalecer vínculos com igrejas, pastores e líderes. Esta engrenagem só 

funcionará se cada um fizer a sua parte com excelência e responsabilidade.  

 

 

 

A Igreja cuidando dos 

missionários que ela 

enviou para o campo 

Os missionários 

cuidando de si em todas 

as dimensões  

A Agência Missionária 

oferecendo apoio e 

suporte aos seus 

missionários   

 



O que não é Cuidado Integral:  

 

 Não é fazer todos felizes não importa o que é preciso; 

 Não é preencher as necessidades do campo; 

 Não é evitar a dor e o sofrimento; 

 Não é dinheiro, prover recursos financeiros; 

 Não é prover ajuda somente quando tem problema; 

 Não é substituir o pastoreio e o cuidado da Igreja Enviadora e do pastor do 

missionário; 

 Não é promover ou incentivar menor quantidade de trabalho no campo. 

 

Políticas 

a) As ações de cuidado integral devem ser realizadas de forma intencional e 

planejadas. 

b) As ações de cuidado integral do missionário devem sempre abranger todo o seu 

núcleo familiar. 

c) Os líderes em Missões Nacionais devem desenvolver tanto ações de gestão 

quanto de cuidado integral intencional com os missionários. 

d) A intervenção no cuidado integral do missionário tem como base o 

Aconselhamento Bíblico podendo ser realizada com o suporte de uma equipe 

multidisciplinar. 

e) Todo o programa de cuidado integral deve considerar a suficiência da Palavra de 

Deus e sua soberania. 

f) As ações de cuidado integral devem ser desenvolvidas por meio de princípios 

éticos cristãos e profissionais, guardado o sigilo necessário. 

g) O cuidado integral deve ser aplicado a todo o quadro de pessoas de Missões 

Nacionais, seja na sede e no campo. 

 

 



Exercício de Fixação 

1. Marque V ou F: 

(   ) A engrenagem de corresponsabilidade acontece a partir da parceria entre 

missionário, agência missionária e igreja enviadora. 

(   ) Cuidar integralmente da equipe Missões Nacionais multiplicando a visão 

do cuidado integral na denominação é a nossa missão. 

(   ) Pessoas aptas e saudáveis para multiplicar discípulos é a nossa visão. 

(   ) O programa de cuidado integral está sob a ótica preventiva e interventiva. 

(   ) Cuidado Integral é prover ajuda somente quando tem problema. 

(  ) As ações de cuidado integral devem ser realizadas de forma intencional e 

planejadas. 

(   ) Cuidado Integral não é substituir o pastoreio e o cuidado da Igreja 

Enviadora e do pastor do missionário. 

(   ) As ações de cuidado integral devem ser desenvolvidas por meio de 

princípios éticos cristãos e profissionais, guardado o sigilo necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AULA 3: DIMENSÕES DA VIDA E FASES DO MINISTÉRIO 

 

Na perspectiva do Cuidado Integral o missionário pode ser compreendido por 

dimensões não subdivididas, mas inter-relacionadas, onde cada dimensão malcuidada 

pode afetar todos os outros aspectos da vida, influenciando diretamente no 

desenvolvimento pessoal, familiar e ministerial, e potencialmente, na multiplicação de 

discípulos. Temos que buscar o equilíbrio em todas as dimensões. As dimensões do 

cuidado integral do missionário são: 

 

ESPIRITUAL 

“Lembre-se que o Senhor Deus 

trata com cuidado especial aqueles 

que são fiéis a ele; o Senhor me 

ouve quando eu o chamo.” Sl.4.3 

O missionário não pode deixar de 

estar atento as disciplinas 

espirituais.      



Esquecer que a obra do ministério e o bem-estar pessoal e familiar estão debaixo do 

poder de Deus e não nas forças das mãos ou do intelecto do conhecimento adquirido. 

O tempo de encontro com Deus diário do missionário, da família e de cada membro é 

fundamental para o bem-estar do missionário em todas as dimensões da vida.  

“O grande perigo é que, quando desprezamos as 

disciplinas espirituais, nosso ministério vai se 

transformando em trabalho de homem, esforço carnal e 

não em ações de Deus através de nós” (Silva Junior, 2013, 

p. 94) 

 

O cuidado integral intencional busca conduzir os obreiros em amor, por meio de 

solicitações de contas e acompanhamento, à prática das disciplinas espirituais, como 

fonte de vida pessoal, familiar e de poder e capacitação para o ministério. 

EMOCIONAL 

“A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o 

espírito.” Pv.15.13  

Segundo OLIVEIRA (2009, pg. 65) em seu livro sobre a vida, ministério e desafios no 

campo, diz que o trabalho missionário é intenso e permeado de mudanças, desafios e 

lutas espirituais, físicas e emocionais. A somatória desse ritmo acumulado acarreta um 

alto nível de estresse, que sobrecarregará o emocional.  Esses momentos de crises 

produzem sentimentos de incapacidade, questionamento quanto à própria identidade 

e até mesmo dúvidas quanto ao chamado.  

“...estresse afeta a todos nós. É inevitável e faz 

parte da vida normal. O problema é o estresse 

acumulado, que pode derrubar mesmo os 

missionários mais fortes”. O´Donnel (apud Ikedo, 

p.112)  

 

Viver e sofrer sob a tirania do urgente promove no missionário e sua família estresse, 

frustração e esgotamento. Por isso, providenciar refrigério e conscientizar sobre a 



importância do descanso, assim como buscar aconselhamento, pastoreio e amizades 

sinceras para que tenham um crescimento e um amadurecimento saudável, é 

fundamental para o desenvolvimento. 

O cuidado integral intencional deve estar conscientizando e acompanhando a família 

missionária para lidar, administrar e cuidar dessa realidade emocional desde o início e 

por todas as fases da carreira missionária. Assim como, promover o cuidado mútuo 

entre líderes, e prioritariamente, uma “agenda de trabalho missionária” que 

efetivamente considere o descanso semanal e anual da família e tempo de qualidade 

para o cônjuge e filhos, pois um dos valores de Missões Nacionais a ser preservado e 

vivenciado é a FAMÍLIA. 

 

FÍSICO 

“Vocês sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?” I 

Co.3.16 

Investir na saúde ajuda o missionário prolongar seus anos de serviço ao Senhor. Vários 

missionários tiveram que retornar do campo por problemas de saúde e é o quarto 

motivo de retorno precoce do campo de missionários Americanos. (Ikedo, 2011, p.107). 



 

 

Se o missionário quer oferecer o 

melhor para o Senhor precisa cuidar 

de si mesmo. Não pode cair na 

tentação de se dar ao luxo de 

extrapolar na dedicação ao trabalho 

esquecendo de si mesmo e de seu 

primeiro ministério, a sua família.  

Como seres humanos todos são suscetíveis ao estresse e as enfermidades físicas. Nosso 

corpo tem limites. Cuidar bem do corpo inclui alimentação saudável e balanceada, 

tempo suficiente de descanso e sono, fazer exames preventivos, procurar ajuda 

especializada quando necessário e praticar exercícios físicos regularmente. A saúde 

sempre cobrará o modo desequilibrado que vivemos. Como templo do Espírito de Deus 

devemos santificar nosso corpo e isso também glorifica a Deus. (SILVA, 2013, p.48-50)  

O cuidado integral fomentará a prática do cuidado físico corporal. Cobrará os exames 

preventivos e os acompanhamentos médicos regulares, fazendo assim, o bom uso do 

convênio médico. E acompanhará os tratamentos médicos das disfunções físicas dos 

missionários.  

FAMILIAR 

“Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na 

construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela 

montar guarda.”            Sl. 127.1  

A dimensão que provavelmente mais 

afeta a vida do missionário é a saúde 

familiar. A família deve ser o porto 

seguro, um bálsamo de refrigério e de 

contentamento no final de um dia de 

trabalho.  



Em família somos o que realmente somos. No lar o coração é exposto com mais 

transparência. Todo missionário busca ser uma família saudável como modelo em seu 

campo. Mas, o que é uma família saudável? No livro “Estamos de Mudança” a autora 

descreve sabiamente respondendo à pergunta: 

“A família saudável lida bem com a maioria das 

adversidades que podem surgir. Uma boa dinâmica 

familiar cria um ambiente para vencer os desafios. Um Lar 

saudável não é um lar sem problemas, mas sim um lar 

onde as pessoas sabem identificar os problemas e 

procuram resolve-los. Um lar onde os pais se amam 

demonstrando cumplicidade, aceitação e respeito mútuo, 

e por sua vez, proporciona segurança aos filhos, 

constroem relacionamentos com cada um dos filhos e 

nutrem o fluir dos relacionamentos entre irmãos. Um lar 

onde as pessoas se sentem ouvidas, acolhidas, 

respeitadas, desafiadas, corrigidas em amor” (MACEDO, 

2001, p.12) 

 

Kornfild (2006, pg. 11) em seu livro “O Líder que Brilha”, fala sobre três tipos de 

casamento:  

“O casamento tende a ser: disfuncional – não funciona 

bem; funcional – consegue cumprir apenas o necessário, e 

excepcional – proporciona profunda segurança, alegria e 

realização [...] todo o casamento é uma mistura dessas 

três opções.” 

 

Como podemos observar, não existe família e nem casamento perfeito. Devido a esse 

fato, o missionário precisa ter as informações, as orientações e as ferramentas de 

prevenção para cuidar de si mesmo, de seu relacionamento familiar, e quando 

necessário, obter as intervenções de acompanhamento e aconselhamento bíblico, e se 



necessário com outros especialistas, que os ajudem a ser uma família saudável no 

cumprimento do propósito de Deus em suas vidas.  

EDUCACIONAL 

“O coração de quem tem discernimento adquire conhecimento; os ouvidos dos sábios 

saem à sua procura.” Pv.18.15  

O missionário precisa ter o desenvolvimento de sua liderança. As competências 

essenciais para um ministério eficiente e motivado, juntamente com o desenvolvimento 

e crescimento pessoal de seus filhos e cônjuge.  

O desenvolvimento deve atingir todo o seu lar. Através da educação e do treinamento. 

Para que sejam cada vez mais relevantes e preparados na sociedade e no Reino. Líderes 

e famílias bem desenvolvidos e preparados estarão mais fortalecidos para as 

adversidades e desafios da vida e do ministério. 

O cuidado integral promoverá o 

desenvolvimento da família 

missionária para melhor atuarem em 

suas vidas pessoais e ministérios 

através de treinamentos, vídeos, 

materiais e parcerias que forneçam 

conhecimento. 

FINANCEIRO 

“Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos! Você comerá do 

fruto do seu trabalho, e será feliz e prosperará.” Sl.128.1 e 2 

A eficiente administração financeira dos recursos adquiridos pelo missionário e sua 

família é fundamental para que haja paz no lar e no trabalho.  Precisamos zelar pelo bom 

testemunho do missionário e pelo bem-estar, segurança e conforto coerente e 

adequado a realidade do campo em que estão inseridos.  

A experiente missionária de campo em seu livro “Missionária ferida” (MEER, 2009, p. 

129) fala da importância do conceito de mordomia na vida missionária: 



“Em relação ao apoio financeiro, é bom que os 

missionários tenham um estilo de vida simples e mais 

identificado com o povo, servindo com amor e respeito e 

considerando o povo local como parceiro. Essa 

identificação é mais valiosa do que o paternalismo 

oferecido por missionários que aparentam ser ricos, por 

causa do seu estilo de vida e porque conseguem recursos 

com facilidade. Ele confiou a nós seus recursos materiais e 

financeiros não como proprietários, mas como 

mordomos.” 

Na área de administração outro autor descreve o que realmente as pessoas esperam 

das organizações: 

“O que as pessoas mais esperam de suas organizações não 

é o dinheiro, mas o tratamento digno e respeitoso, a 

capacidade de contribuir para o sucesso da organização e 

o sentimento de participação sempre apareceram acima 

do dinheiro” (HUNTER, 2009, p. 33) 

Líderes cristãos usam seus recursos para a gloria de Deus. São mordomos de tudo o que 

o Senhor lhes concede. São fieis em seus dízimos e ofertas. E são exemplos de caráter 

diante da sociedade.  

O cuidado integral 

intencional juntamente 

com a igreja e profissionais 

da rede multidisciplinar na 

área de finanças 

promoverá maneiras de 

auxiliar o missionário na 

administração financeira e 

em como aplicar melhor 

seus recursos. 



FASES DO MINISTÉRIO 

Todos passam pelo processo de recrutamento e seleção, que sendo aprovado, fará um 

treinamento pré-campo dentro de sua área de atuação. O missionário e sua família já 

comissionado por sua Igreja Local é enviado ao campo, passando por um período de 

mudança e adaptação antes de entrar efetivamente na execução do projeto, que é a sua 

vida no campo. Na finalização de um projeto, ou por outras razões estratégicas, alguns 

missionários são transferidos para outros locais e passam novamente pelo processo de 

mudança e transferência. E a última fase junto a agência missionária é a aposentadoria 

ou o encerramento do contrato, quando retornam para sua Igreja enviadora ou outros 

ministérios, continuando dessa forma sua contribuição e chamado no Reino de Deus. 

 

Processo de Seleção 

O CIM Missões Nacionais buscará auxiliar no processo de recrutamento e seleção, para 

que tenhamos como resultado a diminuição do retorno prematuro de missionários e 

famílias dos campos, uma vez que, esse processo tem início na seleção dos candidatos 

para a obra missionária. 

Processo de 
Seleção

Preparo e 
Treinamento 
Pré Campo

Envio e 
Chegada no 

Campo

Execução do 
Projeto

(Vida no 
Campo)

Mudança ou 
Transfêrencia

Encerramento 
de Contrato e 

Aposentadoria 



IMPORTANTE: A Igreja Local exerce 

um papel fundamental e único nessa 

fase de recrutamento e seleção. A 

Igreja e sua liderança conhece o 

candidato, a família e a pratica de 

vida pessoal e eclesiástica, assim 

como seus dons e atribuições. Dessa 

forma, a seleção tem início na 

própria Igreja Local que identifica a 

vocação e o chamado. O 

envolvimento e o envio consciente do 

candidato para a obra missionária por parte da igreja local, debaixo da orientação do 

Espírito Santo, é imprescindível para o cuidado integral da vida, da família e do futuro 

ministério de seu obreiro. Por isso, conscientizar e trabalhar com a igreja enviadora na 

visão do cuidado integral é fundamental para que no campo os obreiros também não 

deixem de receber o cuidado integral de sua Igreja.  

Preparo e Treinamento Pré Campo 

O CIM Missões Nacionais preventivamente, no início da carreira missionária do novo 

obreiro, conscientizará e treinará o 

missionário e sua família para 

desenvolverem o ministério com 

qualidade de vida, para multiplicar o 

número de discípulos de forma 

saudável em todas as dimensões de 

suas vidas. Assim como, multiplicar a 

mesma visão às Igrejas para com seus 

líderes e vocacionados.  

Envio e Chegada no Campo / Mudança e Transferência 

Os processos de envio e chegada no campo, assim como, mudanças e transferências de 

campo podem se tornar motivos de grande sobrecarga emocional para toda a família no 



início do ministério, quanto também, para os mais experientes missionários no decorrer 

de sua carreira. Por isso, a agência missionária e a igreja enviadora de forma intencional 

deve dar suporte gerando um ambiente propício para a melhor adaptação possível da 

família no campo.  

O´Donnel (2004, p.53) utiliza o acróstico “R O D A” para exemplificar a importância desse 

processo: 

 Reconciliação com respeito a quaisquer conflitos não resolvidos; 

 Observações quanto às qualidades e ao valor, tanto dos que estão partindo 

quanto dos que ficam devem ser manifestadas; 

 Despedidas da família, amigos e do corpo de crentes devem acontecer cada uma 

ao seu tempo e de maneira culturalmente adequada; 

 Avaliar as informações sobre o local para onde está indo ajuda desenvolver 

expectativas mais realistas e positivas que minimizam o desapontamento e 

aumentam a resistência. 

Nessa fase de envio, mudança ou transferência de campo o missionário e sua família 

passarão inevitavelmente pelo “processo de adaptação”. No qual o corpo, a mente e as 

emoções sofrem ajustes as novas condições do novo contexto. Alguns dos sintomas 

evidenciados nesse período são: receio de se relacionar, frustração por não conseguir 

se comunicar, vergonha e outros (OLIVEIRA, 2009, p.31) 

 

 

 

 

 

 



 

Execução do Projeto (A Vida no Campo) 

O CIM Missões Nacionais nessa 

fase promoverá o ambiente de 

confiança de cuidado integral ao 

missionário e sua família através 

da prevenção, do pastoreio e do 

acompanhamento, com as Igrejas 

e a Coordenação, para que a 

próxima fase de aposentadoria ou 

encerramento de contrato seja 

alcançada de forma saudável e 

cheia de contentamento no cumprimento do ministério.  

Aposentadoria ou Encerramento do Contrato 

O ministério missionário no Senhor é para toda a vida, até que Ele, Jesus Cristo, retorne 

ou recolha cada um de nós. O processo de aposentadoria não significa deixar de servir 

ou cumprir o ministério. Simplesmente é um novo momento, uma nova oportunidade e 

outra maneira de servir ao Senhor. 

É saudável e prudente 

que todos os 

missionários se 

preparem para essa 

nova fase de sua vida. 

Através de 

planejamento, 

estratégia e de forma 

antecipada, para que 

esse novo momento não seja uma crise a ser resolvida, mas uma nova etapa para servir 

a Deus com mais segurança emocional e financeira. No livro Cuidado Integral do 



Missionário, O´Donnel (2004, pg.58) nos apresenta algumas perspectivas e práticas ao 

redor do mundo, ele diz algo importante para agências e igrejas: 

“O apoio à aposentadoria precisa começar antes da própria 

aposentadoria, através do encorajamento e apoio tanto da 

agência como da igreja.”  

Outra fase da carreira missionária é o encerramento do contrato. Nem todos os 

missionários cumprem todo o seu ministério em uma única agência missionária. Muitos 

têm a oportunidade de continuar seu chamado e vocação em outras organizações. 

Sempre ligados à Igreja Local, que é a agência do Reino que envia os obreiros chamados 

pelo Senhor, quando um projeto é encerrado e ou o contrato é finalizado, o missionário 

e sua família retornam para sua Igreja de origem e ou enviadora buscando novos 

desafios no seu ministério. Essa transição pode ser trabalhada em parceria entre a 

agência, a igreja e o missionário, para que a família tenha as orientações e o apoio 

adequado para a nova adaptação. 

O CIM Missões Nacionais por meio dessa visão de cuidado integral, juntamente com a 

Igreja, desenvolverá essas ações em todas as fases da carreira missionária. Buscando 

desenvolver o missionário em seis dimensões da vida para que estejam aptos e 

saudáveis para cumprirem a missão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercício de Fixação 

1. Diante das dimensões da vida abordadas na disciplina, marque a alternativa 

incorreta: 

a) (   ) Social 

b) (   ) Espiritual 

c) (   ) Educacional 

d) (   ) Familiar 

e) (   ) Financeira 

2. Sobre as fases do ministério, marque a alternativa incorreta: 

a) ( ) O apoio à aposentadoria precisa começar antes da própria aposentadoria, 

através do encorajamento e apoio tanto da agência como da igreja. 

b) (   ) O encerramento de contrato deve ser trabalhado apenas pela igreja 

enviadora. A agência missionária não tem responsabilidade nessa fase. 

c) (   ) O missionário e sua família, durante a vida no campo, precisam fortalecer 

o vínculo com a igreja enviadora, mãe e cuidadora. 

d) (   ) O processo de mudança e transferência precisa ser acompanhado pela 

agência e igrejas mãe e enviadora. 

e) (   ) O treinamento promoverá preventivamente o cuidado próprio e cuidado 

mútuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AULA 4: PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO NA PERSPECTIVA DO CIM 

Os programas de prevenção e intervenção do cuidado integral são os processos práticos 

e estratégicos do CIM. Por meio deles se fornece suporte e apoio aos missionários e suas 

famílias para cumprirem a missão de forma apta e saudável para a multiplicação de 

discípulos.  

A prevenção visa fornecer conteúdo, treinamento e acompanhamento constante de 

cuidado integral nas seis dimensões da vida ao missionário e sua família. Objetiva 

prepara-los para as possíveis crises da vida missionária e ou lutas pessoais, e 

principalmente, para que trabalhem de forma preventiva no cuidado próprio e familiar.  

No Programa de Prevenção espera-se que a equipe de Missões Nacionais, no campo e 

na sede, cuide de si mesmo e promova cuidado mútuo de forma individual e em 

pequenos grupos. 

Todo material de cuidado integral 

disponibilizado e apresentado buscará 

produzir conhecimento e vivência prática 

em todas as fases do ministério nas 

dimensões da vida. 

O Programa de Prevenção é um processo 

fundamental de apoio e suporte para que 

o missionário e sua família estejam aptos 

e saudáveis durante todo o ministério. Ter 

informações e adquirir conhecimento é 

imprescindível para a vida do missionário, 

mas muito mais do que conhecer, espera-se que o missionário as coloque em prática. 

Para que o missionário e sua família permaneça por mais tempo no campo com mais 

contentamento, o Programa de Prevenção tem como alvo diminuir as intervenções e o 

retorno prematuro do campo. 



Durante o programa de prevenção quando for exposto um problema ou dificuldade 

pessoal ou familiar, guardado o devido sigilo, será iniciado um processo de intervenção 

visando o restabelecimento da saúde necessária para continuem cumprindo a missão.  

A intervenção é um conjunto de 

ações que tem como estratégia 

principal o aconselhamento bíblico. 

Visa atender aos conflitos e 

necessidades já presentes na vida 

do missionário e sua família. Será 

realizada por meio de uma “Agenda 

de Cuidado” e com o apoio de 

especialistas em cada área de 

necessidade, tais como: conselheiros bíblicos, pastores, mentores, psicólogos, médicos 

de diversas especialidades, nutricionistas, advogados, economistas ou contadores, 

administradores e educadores físicos, dentre outros.  

Segundo Wayne (2004) o aconselhamento bíblico ocorre com a finalidade “de descobrir 

as causas dos problemas e aplicar princípios bíblicos a essas causas”. Deve ser feito por 

meio de um relacionamento que inspire confiança e segurança. Este método procura 

estimular o crescimento espiritual do missionário e encorajar a confissão dos pecados 

para recebimento do perdão divino. Além disso, ajuda a moldar padrões, atitudes, 

valores e estilo de vida cristão.  

 

 

 

 

 

 

 



EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

1. As ações abaixo promovem um ambiente de confiança, exceto: 

a) (   ) Disponibilizar conteúdos e informações intencionais de cuidado 

b) (   ) Dialogar e acompanhar por meio do relacionamento discipulador 

c) (   ) Agir com imposição para que as atitudes corretas sejam tomadas 

d) (   ) Amizade cristã e a prática do RAÍZES 

e) (   ) Nenhuma das alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AULA 5: REDE DE APOIO 

 

 

REDE DE CUIDADORES 

A Rede de Cuidadores do CIM é composta por casais de missionários do quadro da JMN, 

pastores ou líderes conselheiros bíblicos voluntários nas regiões do Brasil. Tem como 

objetivo colocar em prática o Programa de Prevenção e o Programa de Intervenção em 

suas Regiões para atenderem os missionários de sua Rede de Cuidado Regional. Os 

cuidadores mobilizam e incentivam as 

igrejas a serem cuidadoras; mobilizam 

Locais de Descanso para compor uma 

Rede para atendimentos aos missionários; 

mobilizam encontros de treinamentos 

para pastores e líderes das Igrejas Locais 

de sua Região para multiplicar a visão do 

CIM no Cuidado Integral do Líder. A 

seleção de cuidadores é feita através de 

indicação de, no mínimo, três famílias 

missionárias.  

Rede de 
Cuidadores

Rede de Locais 
de Descanso

Rede de Igrejas 
Cuidadoras



Competências pessoais  

São atributos indispensáveis para o perfil da pessoa que vai exercer o papel de Cuidador 

do CIM:  

a. Demonstrar maturidade e testemunho cristão; 

b. Trabalhar juntamente com a esposa;  

c. Comprometimento com a missão, visão, políticas e objetivos do CIM; 

d. Ter capacidade relacional para trabalho em equipe;  

e. Ter comunhão diária com Jesus, em meditação, intercessão, petição, louvor; 

f. Reconhecer os seus limites físicos, emocionais, espirituais, e profissionais e 

trabalhar dentro deles; 

g. Reconhecer sua dependência em Deus; 

h. Ser membro de uma Igreja Batista no mínimo quatro anos;  

i. Ter experiência em Aconselhamento Bíblico. 

REDE DE LOCAIS DE DESCANSO 

A Rede de Locais de Descanso é composta por 

casas de praia e campo, pousadas, hotéis, 

acampamentos e outros espaços bem localizados 

para atender a Equipe Missões Nacionais.  

O objetivo é prover oportunidades para o 

missionário e sua família descansar e revigorar 

suas forças em períodos de descanso e refrigério 

de forma planejada. 

Os Locais de Descanso são firmados com Missões Nacionais por Termo de Convênio de 

Parceria. Esse Termo descreve as obrigações, responsabilidades, direitos e deveres e 

todos os detalhes sobre custo, quantidade de diárias disponíveis, período do ano, 

serviços a serem oferecidos e todas as informações necessárias. 

REDE DE IGREJAS CUIDADORAS 

A participação da igreja nas campanhas missionárias é extremamente relevante para 

levantar os recursos de sustento financeiro, porém o cuidado pode ser manifestado de 



diversas formas, envolvendo cada membro, pequeno grupo e despertando líderes de 

missões que darão continuidade à obra missionária. Nesse contexto o acompanhamento 

preventivo e interventivo da Igreja é fundamental para que o missionário e sua família 

estejam aptos e saudáveis na missão de multiplicar discípulos e no cumprimento do 

ministério em sua agência missionária. A sua Igreja pode apoiar o CIM através de 

algumas iniciativas: Espaço Missionário, Pequeno Grupo Missionário (PG’M) e/ou 

Crescer Missionário. 

Espaço Missionário de Cuidado: é um projeto que atende ao Processo de Intervenção 

do CIM (Cuidado Integral do Missionário). Visa oferecer restauração, revitalização e 

descanso em um ambiente de cuidado, acompanhamento e refrigério. Ser um espaço 

para que falem de dores, mágoas e pressões da vida com segurança e confidencialidade, 

assim como, ser um local de descanso físico e emocional. 

Pequeno Grupo Missionário: é uma iniciativa que tem como objetivo mobilizar os 

pequenos grupos de igrejas batistas para adotar famílias missionárias através da 

intercessão e de outras atividades que envolvam o cuidado integral do missionário. A 

parceria de cuidado pode ser através de ações práticas ou de suporte financeiro.   

Crescer Missionário:  é um 

evento que visa proporcionar um 

período de cuidado integral para a 

família missionária, oferecendo 

um tempo de comunhão, 

mentoria, crescimento, lazer, 

descanso e cuidado pessoal 

(médicos, dentistas, psicólogos, 

cabeleireiros, massagistas, 

podólogos, entre outros). 

Sabemos que nas igrejas batistas existem líderes e membros capacitados e dispostos 

para exercer seus dons, talentos e profissões em favor do Reino. Portanto a Igreja 

poderá criar algumas equipes para facilitar a cultura e as iniciativas de Cuidado: 



Equipe de Intercessores 

Os missionários vivem uma 

realidade de solidão no 

ministério, pois não tem 

como compartilhar de suas 

dificuldades com suas 

ovelhas. Os intercessores 

podem incentivar a busca 

de uma rede de apoio, como 

amigos, pastores e profissionais que possam auxiliar no enfrentamento das situações 

adversas que podem surgir no cotidiano. A rede de apoio pode contribuir 

significativamente para a prevenção de problemas físicos, emocionais e espirituais.  

O intercessor pode incentivar o missionário a:  

- Procurar pessoas de confiança para abrir o coração 

- Separar um tempo de qualidade para cuidar da saúde física, intelectual e emocional 

- Dedicar tempo para atividades sociais e de lazer 

- Tirar a folga semanal 

- Estabelecer prioridades 

- Ter tempo de qualidade com seus familiares 

- Melhorar o estilo de vida, buscando qualidade de vida e bem estar 

- Manter uma alimentação saudável 

- Prática de exercícios físicos com orientação médica 

Equipe Multidisciplinar 

É composta por profissionais voluntários que são 

membros da igreja local. Profissionais da área da 

saúde como médicos, dentistas, nutricionistas, 

fisiologistas, educadores físicos, fisioterapeutas e 

outros. Profissionais de finanças como contadores e 

economistas. Profissionais da saúde mental como 

psicólogos e psiquiatras. E outros profissionais que 

atendam às demais necessidades. Tem como 



objetivo dar suporte ao Programa de Prevenção e ao Programa de Intervenção do CIM 

no atendimento à Equipe Missões Nacionais.  

E AGORA? COMO POSSO AJUDAR? 

O CIM tem sido uma benção para os obreiros de missões nacionais e você pode fazer 

parte deste projeto, pois há missionários e igrejas espalhadas por todo o Brasil, juntos 

podemos chegar mais longe no alcance da Pátria para Cristo. Converse com os seus 

pastores e líderes sobre o cuidado integral do missionário, entre contato e solicite uma 

clínica ou treinamento em sua igreja.   

Nossos contatos:  

E-mail: cim@missõesnacionais.org.br 

Site: http://www.cuidadomissionariojmn.org.br/  

 Sede: 

Pr. Sandro:  21 96801-0134 

Denise:  21 96620-0170 

Cynthia:  21 98294-3110 

 Nordeste: 

Cuidadores - Pr. Roberto e Maria 81 99271-0253 

Cuidadores - Pr. Ivan e Anália  71 99404-3603 

 Sul: 

Cuidadores - Pr. Almir e Nelly   41 98861-9363 

Cuidadores – Pr. Natal e Carmem  41 99113-9320 

 Sudeste  

Cuidadores - Onésimo e Lucilene 11 99840-0652 

Cuidadores - Adalberto e Lenisse  35 98814-8779 
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